PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények
intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
2018. november 16.-tól 2023. november 15.-ig.
A munkavégzés helye: 2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése irányítása és ellenőrzése, szakmai, gazdasági
vezetése, a dolgozók feletti munkáltató jogkör gyakorlása. A társulás 10 településén folyó szociális
alap- valamint szakellátást valamint az egészségügyi szakellátást biztosító szakfeladatok,
intézményrészek összehangolt működésének biztosítása, feladatok ellátása a hatályos jogszabályok,
valamint a fenntartó döntéseinek megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú, szociális alapvégzettség az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet alapján,
 a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint legalább öt év felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
 büntetlen előélet,
 szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő
két éven belül annak megszerzését,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalása,
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető, illetve nem
áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó részletes szakmai önéletrajza, és az előírt szakmai gyakorlat bemutatása,
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,
 végzettséget igazoló okiratok, szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat egyszerű
másolata,



új közalkalmazotti jogviszony létesítése (külső pályázó) esetén a büntetlen előéletet
igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak igénylését
igazoló irat,
 a pályázó nyilatkozata, hogy:
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
o vele szemben a 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság, illetve egyéb
összeférhetetlenség nem áll fenn,
o a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt szakmai
gyakorlattal rendelkezik,
o amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, annak letételét a
kinevezéstől számított két éven belül vállalja,
o a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja,
o hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános tárgyalásához, vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 16. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humán Iroda, Szénásiné Somorjai Tímea
irodavezető nyújt, a 06/34/515-780-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának címére, Schmidt
Csaba elnök részére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően. A pályázatokat a pályázat
előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő
pályázókat személyesen hallgatja meg. Az intézményvezetői kinevezésről a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb 2018. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A tagtelepüléseken a helyben szokásos módon, helyi napilapok, Tatabánya Megyei Jogú Város
honlapja, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás honlapja, Szociális Közlöny.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás.

